
 

lange kap

afzuigkappen

schuine kap doos model

Op afzuigtechniek kunnen wij u diverse maatwerkoplossingen bieden. Uw ontwerp is voor ons een 

uitdaging om een passende afzuiging te realiseren.

De afzuigschouw kan ook worden gecombineerd met glas of in kleur worden gecoat.

 keuze uit diverse krachtige motoren (zowel intern als extern)       digitale bediening        verlichting

 randafzuiging      filterafzuiging
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O P P E RV L A K T E   A F W E R K I N G E N

glad mat geborsteld richtingloos geborsteld excentrisch geslepen wafel motief fijnets motief

roestvrijstaal maatwerk 
voor de keukensector

 Optioneel

 Producten kunnen in ieder gewenste kleur gecoat worden.

 Het is mogelijk om onze producten keramisch te parelen,

 waardoor het uiterlijk een uniforme satijnglansfinish krijgt.



Merito vervaardigd volgens klantspecificatie 

RVS maatwerkproducten voor in de keuken.

aanrechtbladen

stollen- en kastwangen

kook- en spoelbruggen

rugwanden en deurfronten

keukenmodules

tafels en frames

complete RVS keukens

inlassen kookplaten
 en spoelbakken

Door het inlassen van spoelbakken en kookplaten 

ontstaat een naadloos product met praktische 

eigenschappen en een moderne uitstraling.

RVS spoelbakken van alle gerenommeerde merken en

diverse kookplaten kunnen probleemloos in onze 

producten worden verwerkt.

randprofilering en  
  bladopties

koppelbout verbinding hoekversteklas 

Standaard worden de bladen rondom voorzien van een haaks rand-

profiel in gewenste hoogte. Daarnaast is er een variatie aan rand-

profileringen mogelijk:

prisma profiel       delta profiel       volkern rand       facet rand

berken multiplex rand       blok profiel       tegel rand

Met verschillende opties is de functionaliteit en uitstraling van een

blad verder te optimaliseren:

waterkering       cascade (verdiept gedeelte)       dubbel stopcontact

in randprofiel       ingelast afvalemmer systeem       

uittrekbaar stopcontactzuil       aangelaste zijwang

prisma rand

cascade / blokprofiel

stekkerdoos in rand afvalemmer ingelast

keukens

facet rand volkern rand

delta rand

20 mm dik haaks omgezet
waterkering

haaks omgezet

kookplaat met knoppen op blad

lijn kookplaat

kookplaat met frontbediening

vlakke inleg kookplaat


